باسمه تعالی
فرم فراخوان همکاری و جذب محصول در گروه آموزشی زبان انگلیسی خط سفید

تکمیل نمودن تمامی بخش های این فرم ،برای بررسی طرح ،الزامی است.
لطفا پس از تکمیل فرم ،آن را به همراه رزومه مولفان ،به ادرس ایمیل زیر به همراه بخش هایی (صفحاتی) از
طرحتان ارسال نمایید.
Efl.khatesefid@gmail.com

مشخصات فردی مولف یا مولفان ،ویراستار:
مولف :1
نام و نام خانوادگی:

شماره شناسنامه:

نام پدر:

شماره ملی:

استان /شهر محل تولد:

تاریخ تولد( :روز  /ماه  /سال):

استان  /شهر محل سکونت:

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته  /گرایش:

دانشگاه محل اخذ مدرک:

شغل( :کامل توضیح داده شود):
شماره تلفن ثابت:

شماره تلفن همراه:

آدرس ایمیل:

آدرس محل سکونت (دقیق):
آدرس محل کار:
خالصه سوابق تالیف ،ترجمه و ویراستاری:

آیا تمایل دارید ،رزومه تان جهت عضویت در هیئت علمی گروه آموزشی زبان انگلیسی خط سفید مورد بررسی قرارگیرد؟ بله
-------------------------------------------

خیر
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مولف:2
نام و نام خانوادگی:

شماره شناسنامه:

نام پدر:

شماره ملی:

استان /شهر محل تولد:

تاریخ تولد( :روز  /ماه  /سال):

استان  /شهر محل سکونت:

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته  /گرایش:

دانشگاه محل اخذ مدرک:

شغل( :کامل توضیح داده شود):
شماره تلفن همراه:

شماره تلفن ثابت:

آدرس ایمیل:

آدرس محل سکونت (دقیق):
آدرس محل کار:
خالصه سوابق تالیف ،ترجمه و ویراستاری:

آیا تمایل دارید ،رزومه تان جهت عضویت در هیئت علمی گروه آموزشی زبان انگلیسی خط سفید مورد بررسی قرارگیرد؟ بله

خیر

-------------------------------------------

مولف:3
نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

شماره شناسنامه:

شماره ملی:

استان /شهر محل تولد:

تاریخ تولد( :روز  /ماه  /سال):

استان  /شهر محل سکونت:

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته  /گرایش:

دانشگاه محل اخذ مدرک:

شغل( :کامل توضیح داده شود):
شماره تلفن ثابت:

شماره تلفن همراه:

آدرس ایمیل:

آدرس محل سکونت (دقیق):
آدرس محل کار:
خالصه سوابق تالیف ،ترجمه و ویراستاری:
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آیا تمایل دارید ،رزومه تان جهت عضویت در هیئت علمی گروه آموزشی زبان انگلیسی خط سفید مورد بررسی قرارگیرد؟ بله

خیر

ویراستار طرح:
نام و نام خانوادگی:

شماره شناسنامه:

نام پدر:

شماره ملی:

استان /شهر محل تولد:

تاریخ تولد( :روز  /ماه  /سال):

استان  /شهر محل سکونت:

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته  /گرایش:

دانشگاه محل اخذ مدرک:

شغل( :کامل توضیح داده شود):
شماره تلفن ثابت:

آدرس ایمیل:

شماره تلفن همراه:

آدرس محل سکونت (دقیق):
آدرس محل کار:
خالصه سوابق تالیف ،ترجمه و ویراستاری:

آیا تمایل دارید ،رزومه تان جهت عضویت در هیئت علمی گروه آموزشی زبان انگلیسی خط سفید مورد بررسی قرارگیرد؟ بله
-------------------------------------------

مشخصات طرح:
نام و عنوان طرح (اسم کتاب یا طرح باید مشخص باشد):
نوع طرح :تالیف

گردآوری

ترجمه

آیا طرح نمونه مشابه در بازار دارد؟
مخاطبان طرح را مشخص نمایید( :سن  /سطح)
آیا آماری از تعداد مخاطبان طرحتان دارید؟
آیا طرحتان نیاز به طراحی و چیدمان گرافیکی دارد؟
زبان طرح ،فارسی یا انگلیسی است؟
چه میزان از فروش طرحتان مطمئن هستید؟
آیا به عنوان مولف می توانید در فروش طرحتان مشارکت نمایید؟
تالیف و آماده سازی طرحتان در چه مرحله ای است؟
Page
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طی چه مدتی تالیف و آماده سازی طرحتان کامل خواهد شد؟

نرم افزار آموزشی

وسیله کمک آموزشی

خیر

چکیده طرح:

پیوست چند بخش (صفحه) از طرح الزامی است.
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تاریخ تکمیل:

نام و نام خانوادگی مولف  /نماینده مولفان:

